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RESUMO 

A emissão de inflorescências em helicônias depende, entre outros fatores, 

do número de folhas formados, variando entre espécies e cultivares. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o número de folhas em helicônias, mantidos em casa de 

vegetação. Rizomas foram plantados em vasos de 8 litros com substrato de pó de 

coco e areia (2:1) e fertirrigação. O delineamento foi em blocos ao acaso, com 19 

genótipos (espécies e cultivares) e 8 repetições, com um rizoma cada. Foram 

avaliados o número de folhas no primeiro perfilho formado, a cada 20 a 22 dias. O 

maior número de folhas foi observado em Heliconia psittacorum Sassy e o menor 

em H. wagneriana.  Não foi observada a emissão de inflorescências durante os 

250 dias em nenhum genótipo.  

Palavra-chave: Heliconia; substrato.  

ABSTRACT 

Leaves number of heliconia in greenhouse  

The emition of the heliconia inflorescence depended, among others reason, 

for the number of leaves, changing among species and cultivars. The present work 

was carried out to evaluat the number of leaves in heliconias, maintained in 

greenhouse. Rhizomes of heliconias were cultivated in pots of 8 liters with plant 

media (coconut powder and sand, 2:1) and fertirrigation. The experiment design 

was randomized complete block with 19 genotypes (species and cultivars) and 

eight replications, with a rhizome each. Were evaluated the number of leaves in 

the first plant, at interval of 20 to 22 days. The larger number of leaves were 

register in Heliconia psittacorum Sassy and the smaller in H. wagneriana. The 

emtion of inflorescence was not observed during the 250 days in the genotypes. 

Palavra-chave: Heliconia; plant media.  



 

No mercado mundial, vem-se observando uma crescente saturação de flores 

tradicionais, situação essa, que beneficia a produção e a comercialização de flores 

tropicais provenientes do Brasil (Castro e Graziano, 1997). Em Pernambuco, o 

cultivo destas flores cresceu 1000% entre 1994 e 1999 (Ferreira et al., 2002) e as 

helicônias apresentam qualidade e boa aceitação no mercado interno e externo.  

No entanto, apesar do crescimento da exploração comercial de helicônias, 

existem uma série de fatores limitantes que demonstram a necessidade da 

condução de pesquisas na área de cultivo, como por exemplo determinar o 

número de folhas para o início do florescimento, o qual varia segundo as espécies 

e cultivares (Atehortua, 1997). O objetivo deste trabalho foi avaliar o número de 

folhas formadas em plantas de helicônias, mantidos em casa de vegetação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido  na Casa de Vegetação do Departamento de 

Agronomia da UFRPE, Área de Fitotecnia, Recife-PE. Os rizomas foram tratados 

com benomyl (50%) e confidor (50%), plantados em vaso de 8 litros com substrato 

de pó de coco e areia (2:1) e até os 60 dias pós plantio, foram irrigadas apenas 

com água, quando então  iniciou-se a fertirrigação usando Maxsol (fertilizante 

solúvel).  

O delineamento foi em blocos ao acaso, com 19 genótipos (espécies e 

cultivares), 8 repetições, com um rizoma cada, formando uma parcela. Foram 

avaliados o número de folhas formado por perfilhos a intervalos de 

aproximadamente 20 a 22 dias, totalizando 12 avaliações. As análises de 

variância foram efetuadas utilizando o programa SAS (SAS, 1999).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação ao número de folhas emitidas no primeiro perfilho formado por 

rizoma (Tabela 1), aos 26 dias após o plantio (DAP) foi observado que as H. 

latispatha Amarela, Laranja e ‘Distans’, H. episcopalis e H. pendula não 

apresentaram folhas. Aos 250 DAP, a H. psittacorum Sassy foi o acesso que 
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emitiu o maior número de folhas (10,86 folhas) e H. wagneriana foi o acesso que 

apresentou o menor número de folhas (5,38 folhas).  

Segundo Atehortua (1997) a floração de helicônias ocorre uma vez que se 

formaram um número determinado de folhas que variam segundo a espécie e 

cultivar, ressaltando que os fatores climáticos e ambientais influenciam na 

formação das folhas. Já Maciel e Criley (1999) afirmaram que a duração do 

fotoperíodo é crítica para a indução do florescimento e que H. rostrata necessita 

no mínimo de três folhas para o florescimento.  

Durante os 250 dias em que as espécies e cultivares de helicônias foram 

avaliadas não foi observado o iníci o do florescimento. As condições de cultivo em 

vasos de 8 litros, fertirrigados e a 60% de sombra talvez não sejam o ideal para a 

maioria dos acessos avaliados. Em campo é observado um melhor 

desenvolvimento das helicônias.  
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Tabela 1: Número médio de folhas no primeiro perfilho formado em Helicônias, mantidos em casa de vegetação. Recife 
PE, 2002. 

 Dias após o plantio 

Espécies 26 47 67 87 108 128 147 168 189 209 230
H. psittacorum 
 ‘Alan Carle’ 1,06GA 1,72fgA 2,57fgAB 3,43efAB 4,57deA 5,43CdeAB 6,57BcdAB 7,15abcA 8,00abA 8,43abA 8,72
H. psittacorum 
 ‘Strawberrie ’ 1,25GA 2,75fgA 3,50f A 4,13efA 5,38deA 6,00CdeA 6,88BcdA 7,13abcdA 8,13abcA 8,75abA 9,00
H. psittacorum  
Sassy 1,44GA 2,53fgA 3,36e f A 4,20defA 5,20cdeA 5,70CdA 6,70BcdAB 7,36BcA 8,53abA 9,20abA 10,36
H. psittacorum  
Golden Adrian 1,44FgA 2,25fgA 2,88fgAB 3,50efAB 4,75deA 6,13CdA 6,50CdAB 7,13AbcA 8,38abcA 8,88abA 9,25
H. psittacorum 
 ’ Red Opol’  1,55ghA 2,75ghA 3,50fgA 4,38efgA 5,38defA 6,38cdeA 7,00BcdA 7,88AbcA 8,75abA 9,13abA 9,75
H. psittacorum 
 ‘Golden Torch'  0,98f A 1,38fA 2,13fAB 2,88efAB 3,98deAB 5,41cdAB 5,69BcdAB 6,26AbcAB 7,12abcAB 7,41abA 7,83
H. psittacorum 
 0,80eA 1,75eA 2,00eAB 2,57deAB 3,26deAB 4,69cdAB 5,41bcAB 5,83AbcAB 6,55abcAB 7,12aAB 7,69
H. episcopalis 
   0,98eA 1,31deAB 1,65cdeB 1,98cdeAB 2,98bcdeB 3,98abcdB 4,31AbcB 5,31abAB 6,48abA 7,48
H. latispatha 
 (Laranja)   2,01eA 2,26eAB 2,69eAB 3,51deAB 4,84cdAB 6,04bcAB 6,17BcAB 7,01abcAB 8,04bcAB 9,04
H. latispatha 
 (Amarela)   1,26gA 2,52fgAB 3,03ef gAB 3,89defAB 5,17cdeAB 5,60cdAB 6,17BcAB 7,17bcAB 7,46abcAB 8,17
H. latispatha 
 ‘Distans’   1,03eA 1,98eAB 2,12eAB 3,12deAB 4,78cdAB 4,78cdAB 5,38BcdAB 6,78abcAB 7,38abAB 7,58
H. rostrata  
(03 dias) 0,84eA 1,86eA 2,88deAB 3,54cdeAB 4,88bcdA 5,49bcAB 6,71abAB 7,21AbA 8,21aA 8,38aAB 8,88
H. rostrata 
 (10 dias) 0,91eA 1,5eA 2,63deAB 3,13dAB 3,88cdAB 5,55bcAB 6,26abAB 6,69AbAB 7,41abA 7,83abcAB 8,26
H. pendul a 
   1,13fA 1,63efAB 2,63defAB 3,38cdeAB 4,13bcdAB 4,75abcAB 5,00AbcAB 5,88abAB 6,00aA 6,50
H. rauliniana  
 0,98dA 1,1dA 1,10dB 1,76cdAB 2,76bcdAB 4,10abcAB 4,10abcAB 5,10AbAB 6,10aAB 6,43abAB 7,43
H. str icta  
 0,80fgA 2,13fgA 2,75efAB 3,50efAB 4,50deA 5,50cdAB 6,25bcdAB 6,63abcAB 7,38abcA 7,88abAB 8,38
H. bihai 
 0,78eA 2eA 2,41deAB 2,88cdeAB 4,00bcdAB 4,50abcAB 4,75abAB 5,00abAB 5,38abAB 5,75abAB 5,88
H. bihai  
‘Nappi Yellow’ 1,06eA 2,02deA 3,02deAB 3,88cdAB 4,88bcdA 5,59abcAB 5,88abcAB 6,17abAB 6,88abAB 7,31aB 7,59
H. wagneriana 
 1,06deA 1,88deA 2,75cdeAB 3,25bcdAB 4,00abcAB 4,50abcAB 4,75abAB 4,75abB 5,13abB 5,25abA 5,25

Médias seguidas de mesma letra maiúscula (coluna) ou minúscula (linha) não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%. 

 


